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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Дисертацiйна робота присвячена знаходжен-
ню умов iснування та побудовi розв’язкiв нетерових крайових задач
для лiнiйних та слабконелiнiйних iнтегральних рiвнянь та нетерових
крайових задач для слабконелiнiйних систем iнтегро-диференцiальних
рiвнянь з iмпульсною дiєю. Проблеми побудови конструктивних мето-
дiв аналiзу лiнiйних та слабконелiнiйних крайових задач для широкого
класу систем функцiонально-диференцiальних рiвнянь, якi традицiйно
займають одне з центральних мiсць у якiснiй теорiї диференцiальних
рiвнянь, ґрунтовно вивчалися у роботах М.В. Азбелєва, О.А. Бойчука,
А.М. Самойленка, В.П. Журавльова, Б. Ван-дер-Поля, В. Вольтерра,
А.М. Ляпунова, I.Г. Малкiна, М.О. Перестюка, М.Й. Ронто, Ю.О. Рябо-
ва. Дослiдженню нелiнiйних та сингулярних рiвнянь присвячено також
роботи М.О. Красносельського, Г.М. Вайнiкко, П.П. Забрейка, Т. Кар-
лемана, С.Г. Мiхлiна, М.I. Шкiля, П.Ф. Самусенка. Iнтерес до таких
задач зумовлений, перш за все, важливiстю практичного застосування
теорiї крайових задач у рiзних областях знань: теорiї нелiнiйних ко-
ливань, теорiї стiйкостi руху, теорiї керування; низки радiотехнiчних,
механiчних та бiологiчних задач. Специфiка дослiдження крайових за-
дач для iнтегральних рiвнянь полягає в тому, що у бiльшостi випад-
кiв їх лiнiйна частина є оператором, який у вiдповiдних просторах не
має оберненого, що не дозволяє безпосередньо застосовувати традицiй-
нi методи дослiдження крайових задач, якi базуються на використаннi
принципу нерухомої точки. Цей факт суттєво ускладнює дослiдження
таких задач, у зв’язку з чим вони є маловивченими.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Дисертацiйна робота виконана на кафедрi iнтегральних та ди-
ференцiальних рiвнянь Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка згiдно iз загальним планом дослiджень у рамках
держбюджетних науково-дослiдних тем №11БФ038-01 "Розроблення но-
вих математичних методiв моделювання, аналiзу та побудови керувань
для нелiнiйних еволюцiйних систем зi складною динамiкою"(номер дер-
жавної реєстрацiї №0111U006677), №16БФ038-01 "Якiсний аналiз та ке-
рування еволюцiйними системами складної структури"(номер держав-
ної реєстрацiї №0116U004752).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є
дослiдження умов iснування та побудови розв’язкiв нетерових крайо-
вих задач для iнтегральних рiвнянь та систем iнтегро-диференцiальних
рiвнянь з iмпульсною дiєю.

Основними завданнями дослiдження є:
• встановлення необхiдних та достатнiх умов iснування розв’язкiв

нетерових крайових задач для лiнiйних та слабконелiнiйних iнтеграль-
них рiвнянь; вiдшукання умов бiфуркацiї та розгалуження розв’язкiв



2

для таких задач;
• знаходження умов розв’язностi слабконелiнiйної системи iнтегро-

диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю;
• встановлення критерiю розв’язностi крайових задач для лiнiйних

iнтегральних рiвнянь з керуванням.
Об’єктом дослiдження є iнтегральнi рiвняння i системи iнтег-

ро-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю та крайовi задачi для
них.

Предметом дослiдження є необхiднi та достатнi умови iснуван-
ня та конструктивнi методи побудови розв’язкiв крайових задач для
лiнiйних i слабконелiнiйних iнтегральних рiвнянь та слабконелiнiйних
систем iнтегро-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у фiксованi
моменти часу.

Методи дослiдження. У роботi суттєво використовується апарат
теорiї псевдообернених за Муром-Пенроузом операторiв, метод Вiшика-
Люстерника, розвинений для лiнiйних задач у роботах В.С. Королюка,
А.Ф. Турбiна, А.М. Самойленка, О.А. Бойчука, а також методи функ-
цiонального аналiзу.

Наукова новизна отриманих результатiв. Основнi результати,
якi визначають наукову новизну i виносяться на захист, такi:

1. встановлено критерiї iснування розв’язкiв нетерових крайових
задач для лiнiйного iнтегрального рiвняння та лiнiйного слабко-
збуреного iнтегрального рiвняння типу Фредгольма, ядра яких
є невиродженими;

2. побудовано загальний вигляд розв’язку у виглядi частини степе-
невого ряду з сингулярнiстю за параметром, який збiгається при
фiксованому, достатньо малому параметрi для лiнiйної слабко-
збуреної крайової задачi, в припущеннi, що породжуюча задача
є нерозв’язною;

3. встановлено необхiднi та достатнi умови iснування розв’язкiв
нетерової крайової задачi для слабконелiнiйного iнтегрального
рiвняння типу Гамерштейна, побудовано рiвняння для пород-
жуючих констант, яке дає необхiдну умову iснування розв’язку,
встановлено зв’язок мiж необхiдними та достатнiми умовами,
запропоновано iтерацiйнi схеми побудови її наближених розв’яз-
кiв;

4. дослiджено нетерову крайову задачу для слабконелiнiйної сис-
теми iнтегро-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у фiк-
сованi моменти часу, знайдено необхiднi та достатнi умови iсну-
вання розв’язкiв поставленої задачi, встановлено зв’язок мiж
цими умовами;

5. дослiджено крайову задачу для лiнiйного iнтегрального рiвнян-
ня типу Фредгольма з керуванням у випадку, коли породжуюча
крайова задача без керування є нерозв’язною; встановлено умо-
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ви, при яких вводячи керування в праву частину породжуючої
задачi, отримана крайова задача стає розв’язною; знайдено яв-
ний вигляд керування.

Практичне значення одержаних результатiв. Дисертацiйна
робота носить теоретичний характер. Результати роботи, а також ме-
тодика їх отримання сприяють подальшому розвитку теорiї крайових
задач для iнтегральних та iнтегро-диференцiальних рiвнянь, що вико-
ристовуються при моделюваннi та дослiдженнi фiзичних, економiчних
та бiологiчних процесiв.

Особистий внесок здобувача. Всi результати дисертацiї, якi вино-
сяться на захист одержанi автором самостiйно. Визначення загального
плану дослiдження належить науковому керiвнику – О.А. Бойчуку. У
спiльних роботах спiвавторам належать обговорення та аналiз отрима-
них результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйного
дослiдження доповiдались та обговорювались на конференцiях та нау-
кових семiнарах:

1. Мiжнародна конференцiя "The nonlinear analysis and application
2015"(Київ, 1-3 квiтня 2015 р.);

2. ХVII Мiжнародна конференцiя "Dynamical system modelling and
stability investigation"(Київ, 27-29 травня 2015 р.);

3. Мiжнародна конференцiя молодих математикiв (Київ, 3-6 черв-
ня 2015 р.);

4. VII Мiжнародна конференцiя "Mathematical Analysis, Differen-
tial Equations and their Applications"(MADEA-7) (Баку, Азер-
байджан, 8-13 вересня 2015 р.);

5. VII Мiжнародна наукова конференцiя "Проблемы дифферен-
циальных уравнений, анализа и алгебры"(Актобе, Республiка
Казахстан, 8-9 жовтня 2015 р.);

6. Мiжнародна наукова конференцiя "Математический анализ,
дифференциальные уравнения и теория чисел"(Душанбе, Рес-
публiка Таджикiстан, 29-30 жовтня 2015 р.);

7. ХVII Мiжнародна наукова конференцiя iм. акад. М. Кравчука
(Київ, 19-20 травня 2016 р.);

8. Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та
їх застосування"(Ужгород, 19-21 травня 2016 р.);

9. Конференцiя молодих учених "Пiдстригачiвськi читання – 2016"
(Львiв, 25-27 травня 2016 р.);

10. Мiжнародна конференцiя "International conference on Differential
equations"(Львiв, 20-24 вересня 2016 р.);

11. Мiжнародна наукова конференцiя "Диференцiально - функцiо-
нальнi рiвняння та їх застосування"(Чернiвцi, 28-30 вересня
2016 р.);



4

12. Мiжнародна конференцiя "Диференцiальнi рiвняння та їх засто-
сування"(Кам’янець-Подiльський, 19-21 травня 2017 р.);

13. XVIII Мiжнародна конференцiя "Dynamical system modeling and
stability investigation"(Київ, 24-26 травня 2017 р.);

14. Мiжнародна конференцiя "Теорiя наближення функцiй та її зас-
тосування"(Слов’янськ, 28 травня - 3 червня 2017 р.);

15. Мiжнародна конференцiя молодих математикiв (Київ, 7-10 черв-
ня 2017 р.);

16. Засiдання наукового семiнару лабораторiї крайових задач Iнс-
титуту математики НАНУкраїни пiд керiвництвом доктора фiз.-
мат. наук, професора, члена-кореспондента НАН України
О.А. Бойчука (Київ, 2017);

17. Засiдання наукового семiнару кафедри iнтегральних та дифе-
ренцiальних рiвнянь механiко-математичного факультету Ки-
ївського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка пiд
керiвництвом доктора фiз.-мат. наук, професора, академiка НАН
України А.М. Самойленка та доктора фiз.-мат. наук, професо-
ра, академiка НАН України М.О. Перестюка (Київ, 2017).

Публiкацiї. За темою дисертацiї опублiковано 20 наукових пуб-
лiкацiй. З них

— 5 статей [1]-[5] у фахових виданнях, серед яких 2 статтi [1], [2],
надрукованi у журналi, переклад якого включений до науко-
метричної бази Scopus, 2 статтi [4], [5] у наукових фахових видан-
нях України, та 1 статтю [3] у фаховому iноземному журналi,
який включено до наукометричної бази Scopus;

— 15 тез доповiдей на наукових конференцiях [6]-[20].
Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається iз ано-

тацiї, вступу, чотирьох роздiлiв, висновкiв та списку використаних дже-
рел, що мiстить 116 найменувань, та додатку. Повний обсяг складає 170
сторiнок друкованого тексту.

Автор висловлює щиру подяку науковому керiвнику – члену-корес-
понденту НАН України, доктору фiз.-мат. наук, професору О.А. Бой-
чуку за постановку задачi, постiйну увагу до роботи й обговорення
отриманих результатiв.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ ДИСЕРТАЦIЇ
У вступi зроблено опис основних характеристик дисертацiйного

дослiдження: обґрунтовано актуальнiсть поставленої проблеми; визна-
чено мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослiдження; розкрито
наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи; подано ко-
роткий аналiз сучасного стану проблеми; наведено данi про апробацiю
результатiв та загальних опис отриманих результатiв.

У першому роздiлi роботи наведено необхiднi теоретичнi вiдомос-
тi з лiнiйної алгебри, теорiї псевдообернених операторiв, теорiї iнтег-
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ральних рiвнянь. Зроблено огляд сучасних наукових праць, тiсно по-
в’язаних з тематикою дисертацiйного дослiдження.

У другому роздiлi дисертацiї дослiджено питання iснування роз-
в’язку нетерових крайових задач для лiнiйного iнтегрального рiвняння
та лiнiйного слабкозбуреного iнтегрального рiвняння типу Фредгольма,
ядра яких є невиродженими. Використовуючи теорiю псевдооберне-
них за Муром-Пенроузом операторiв, встановлено критерiї iснування
розв’язку таких задач. Розглянуто критичний (резонансний) та некри-
тичний (нерезонансний) випадки.

У пiдроздiлi 2.1 дослiджено питання iснування та встановлено
загальний вигляд розв’язку лiнiйної крайової задачi для iнтегрального
рiвняння типу Фредгольма

x(t) = f(t) +

b∫
a

K(t, s)x(s)ds, (1)

Sx(·) = α. (2)

Тут K(t, s) – ядрo, сумовне з квадратом в областi [a, b] × [a, b],
x ∈ L2[a, b], f ∈ L2[a, b], , S – обмежений лiнiйний векторний функ-
цiонал, визначений в L2[a, b], S = col

(
S1, S2, ..., Sp

)
: L2[a, b]→ Rp,

Si : L2[a, b]→ R, α = col
(
α1, α2, ..., αp

)
∈ Rp.

Для крайової задачi (1), (2) отримано наступний критерiй розв’яз-
ностi.

Теорема 2.1.6 Однорiдна крайова задача (1), (2) (f(t) = 0, α = 0)
має d2-параметричну сiм’ю розв’язкiв x ∈ L2[a, b]

x(t, cd2) = Φ(t)PΛrPQd2
cd2 , ∀cd2 ∈ Rd2 .

Неоднорiдна крайова задача (1), (2) є розв’язною тодi i тiльки то-
дi, коли виконуються r + d1 лiнiйно-незалежних умов

PΛ∗
r
g = 0, (3)

PQ∗
d1

(α− SΦ(·)Λ+g) = 0, (4)

i має d2-параметричну сiм’ю розв’язкiв x ∈ L2[a, b] вигляду

x(t, cd2) = Φ(t)(PΛrPQd2
cd2 + PΛrQ

+(α− SΦ(·)Λ+g) + Λ+g), (5)

d1 = p− rankQ, d2 = r − rankQ.

Тут PΛr
(PΛ∗

r
) – матриця, яка складається iз повної системи r лiнiйно-

незалежних стовпчикiв (рядкiв) матрицi-ортопроектора PΛ (PΛ∗) на
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ядро (коядро) матрицi Λ. Матриця PQd2
(PQ∗

d1
) складається iз пов-

ної системи d2 (d1) лiнiйно-незалежних стовпчикiв (рядкiв) матрицi-
ортопроектора PQ (PQ∗) на ядро (коядро) матрицi Q, Λ+ (Q+) – псевдо-
обернена за Муром-Пенроузом до матрицi Λ (Q) матриця,Q = SΦ(·)PΛr

,

g =


f1

f2

. . .
fi
. . .

 , Λ =


1− a11 −a12 . . . −a1i . . .
−a21 1− a22 . . . −a2i . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
−ai1 −ai2 . . . 1− aii . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

 ,

fi =

b∫
a

f(t)ϕi(t)dt, aij =

b∫
a

b∫
a

K(t, s)ϕi(t)ϕj(s)dtds,

Φ(t) =
(
ϕ1(t), ϕ2(t), . . . , ϕi(t), . . .

)
,

{ϕi(t)}∞i=1 – повна ортонормальна система функцiй в L2[a, b].
У пiдроздiлi 2.2 дослiджено умови бiфуркацiї та встановлено

структуру розв’язкiв слабкозбуреного лiнiйного iнтегрального рiвнян-
ня типу Фредгольма

x(t)−
b∫
a

K(t, s)x(s)ds = f(t) + ε

b∫
a

K1(t, s)x(s)ds. (6)

Тут K(t, s), K1(t, s) – ядра, сумовнi з квадратом в областi
[a, b]× [a, b], f ∈ L2[a, b], x ∈ L2[a, b], ε << 1 – малий параметр.

Припускається, що породжуюче рiвняння (1), отримане з (6) при
ε = 0, не є розв’язним.

У пiдроздiлi 2.3 встановлено необхiднi i достатнi умови iснуван-
ня та загальний вигляд розв’язку слабкозбуреної крайової задачi для
лiнiйного iнтегрального рiвняння (6) з крайовою умовою

Sx(·) = α+ εJx(·), (7)

у припущеннi, що породжуюча задача, тобто задача (1), (2), є нероз-
в’язною.

Тут K(t, s), K1(t, s), x(t), f(t), S, α, ε такi ж, як було визначено ра-
нiше; J = col

(
J1, J2, . . . , Jp

)
: L2[a, b]→ Rp – обмежений лiнiйний

векторний функцiонал, Ji : L2[a, b]→ R.
Використовуючи метод Вiшика-Люстерника та теорiю псевдообер-

нених операторiв, отримано критерiй розв’язностi крайової задачi
(6), (7).

Теорема 2.3.3 Припустимо, що породжуюча крайова задача
(1), (2) не є розв’язною. Тодi, якщо виконується умова

PB̂∗
0

= 0,
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то крайова задача (6), (7) буде мати розв’язок x ∈ L2[a, b] у виглядi
ряду з сингулярнiстю в точцi ε = 0:

x(t) = Φ(t)(
PΛr

PQd2
B̂+

0 b−1

ε
+
∞∑
k=0

εk(PΛr
PQd2

ck + z̃k)),

який збiгається при достатньо малих фiксованих ε ∈ (0, ε∗].

Тут W = SΦ(·), W1 = JΦ(·), ãij =
b∫
a

b∫
a

K1(t, s)ϕi(t)ϕj(s)dtds,

Λ1 =


ã11 ã12 ... ã1i ...
ã21 ã22 ... ã2i ...
... ... ... ... ...
ãi1 ãi2 ... ãii ...
... ... ... ... ...

 , B̂0 =

[
PΛ∗

r
Λ1PΛr

PQd2

PQ∗
d1

(W1 −WΛ+Λ1)PΛr
PQd2

]
,

z̃k та ck визначаються з iтерацiйного процесу через коефiцiєнти ви-
хiдної задачi, PB̂∗

0
– матриця-ортопроектор на коядро ((r + d1) × d2)-

вимiрної матрицi B̂0, B̂+
0 – псевдообернена за Муром–Пенроузом до

матрицi B̂0 матриця.
За вiдсутностi крайової умови (7), тобто для слабкозбуреного iнтег-

рального рiвняння типу Фредгольма (6) у пiдроздiлi 2.2 отримано ана-
логiчний до теореми 2.3.3 критерiй розв’язностi рiвняння (6) з вiдпо-
вiдними спрощеннями.

У третьому роздiлi дисертацiйної роботи дослiджено нетеро-
ву крайову задачу для слабконелiнiйного iнтегрального рiвняння типу
Гамерштейна та нетерову крайову задачу для слабконелiнiйної системи
iнтегро-диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у фiксованi момен-
ти часу. Встановлено необхiднi та достатнi умови iснування розв’язкiв
таких задач. Побудовано рiвняння для породжуючих констант та вста-
новлено зв’язок мiж необхiдними та достатнiми умовами. Запропоно-
вано iтерацiйнi схеми побудови їх наближених розв’язкiв.

У пiдроздiлi 3.1 отримано необхiдну та достатню умови iснування
розв’язку слабконелiнiйного iнтегрального рiвняння типу Гамерштейна

x(t)−
b∫
a

K(t, s)x(s)ds = f(t) + ε

b∫
a

K1(t, s)Z(x(s, ε), s, ε)ds, (8)

який при ε = 0 перетворюється в один iз розв’язкiв породжуючого
рiвняння (1).

Тут K(t, s), K1(t, s), x(t), f(t) такi ж, як було визначено ранiше,
Z(x(t, ε), t, ε) – нелiнiйна по першiй компонентi функцiя така, що

Z(·, t, ε) ∈ C1[‖x− x0‖ 6 µ], Z(x(·, ε), ·, ε) ∈ L2[a, b],

Z(x(t, ·), t, ·) ∈ C[0, ε0],
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де µ, ε0 – достатньо малi константи, ε << 1 – малий параметр.
У пiдроздiлi 3.2 встановлено необхiдну та достатню умови iснуван-

ня розв’язку слабконелiнiйної крайової задачi для iнтегрального рiвнян-
ня типу Гамерштейна (8) з крайовою умовою

Sx(·) = α+ εJ(x(·, ε), ε), (9)

який при ε = 0 перетворюється в один iз розв’язкiв породжуючої кра-
йової задачi (1), (2).

Тут K(t, s), K1(t, s), x(t), f(t), S, α, µ, Z(x(t, ε), t, ε) та ε0 такi ж, як
було визначено ранiше; J(x(·, ε), ε) – нелiнiйний обмежений p-вимiрний
вектор-функцiонал, неперервно диференцiйовний по x у розумiннi Фре-
ше i неперервний по ε в околi породжуючого розв’язку.

Теорема 3.2.2 (Необхiдна умова) Нехай слабконелiнiйна крайо-
ва задача (8), (9) має розв’язок x = x(t, ε) :

x(·, ε) ∈ L2[a, b], x(t, ·) ∈ C[0, ε0],

який при ε = 0 перетворюється у породжуючий розв’язок x0(t, cd2)
(5) з векторною константою cd2 = c0d2 ∈ Rd2 . Тодi константа c0d2
обов’язково повинна бути дiйсним коренем системи рiвнянь для поро-
джуючих констант

PΛ∗
r
Λ1V (z(cd2), 0) = 0, (10)

PQ∗
d1

(H(z(cd2), 0)−WΛ+Λ1V (z(cd2), 0)) = 0. (11)

Тут z(cd2), V (z(cd2), 0), H(z(cd2), 0) є границями z(ε), V (z(ε), ε),
H(z(ε), ε) при ε→ 0, де

V (z(ε), ε) = col
(
m1(ε), m2(ε), . . . , mi(ε), . . .

)
,

V (·, ε) ∈ C1[‖z − z0‖ 6 µ], V (z(·), ·) ∈ C[0, ε0],

mi(ε) = mi(x1(ε), x2(ε), . . . , xi(ε), . . . , ε) =

b∫
a

Z(x(t, ε), t, ε)ϕi(t)dt,

H(z(ε), ε) = col
(
h1(ε), h2(ε), . . . , hν(ε), . . . , hp(ε)

)
,

H(·, ε) ∈ D1[‖z − z0‖ 6 µ], H(z(·), ·) ∈ C[0, ε0],

hν(ε) = hν(x1(ε), x2(ε), . . . , xi(ε), . . . , ε) = Jν(x(·, ε), ε), ν = 1, p.

Теорема 3.2.4 (Достатня умова) Нехай породжуюча для крайової
задачi (8), (9) задача (1), (2), за виконання r+d1 лiнiйно-незалежних
умов (3), (4), має d2-параметричну сiм’ю розв’язкiв x0(t, cd2) (5). Тодi,
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для кожного значення векторної константи cd2 = c0d2 ∈ Rd2 , що
задовольняє систему рiвнянь для породжуючих констант (10), (11)
та при виконаннi умов

PB̌∗
0
G = 0, PB̌0

= 0

задача (8), (9) буде мати розв’язок x = x(t, ε) : x(·, ε) ∈ L2[a, b],
x(t, ·) ∈ C[0, ε0], який перетворюється при ε = 0 в породжуючий
розв’язок x0(t, c0d2). Цей розв’язок, при достаньо малих ε, можна знай-
ти за допомогою збiжного iтерацiйного процесу

ckd2(ε) = B̌+
0 Gb̌k,

ȳk+1(ε) = ε(PΛr
Q+(H(z0(c0d2), 0) + l1(PΛr

PQd2
ckd2(ε) + ȳk(ε))+

+R2(yk(ε), ε)−WΛ+Λ1(V (z0(c0d2), 0) +A1(PΛrPQd2
ckd2(ε) + ȳk(ε))+

+R1(yk(ε), ε))) + Λ+Λ1(V (z0(c0d2), 0) +A1(PΛr
PQd2

ckd2(ε) + ȳk(ε))+

+R1(yk(ε), ε))),

yk+1(ε) = PΛrPQd2
ckd2(ε) + ȳk+1(ε), k = 0,∞,

y0(ε) = ȳ0(ε) = 0.

Тут ((r + d1)× d2)-вимiрна матриця B̌0 має вигляд

B̌0 =

[
PΛ∗

r
Λ1A1PΛr

PQd2

PQ∗
d1

(l1 −WΛ+Λ1A1)PΛrPQd2

]
,

G =
(
PΛ∗

r
Λ1 PQ∗

d1

)
, A1 = A1(c0d2) = ∂V (z,0)

∂z

∣∣∣
z=z(c0d2

)
, l1 = H ′(z0),

PB̌∗
0
– матриця-ортопроектор на коядро матрицi B̌0, B̌+

0 – псевдообер-
нена за Муром-Пенроузом до матрицi B̌0 матриця.

Теорема 3.2.5. (Зв’язок мiж необхiдною та достатньою умо-
вами) Якщо d2 = r+d1, то для того, щоб слабконелiнiйна крайова за-
дача (8), (9) мала розв’язок x = x(t, ε) : x(t, 0) = x0(t, c0d2), де x0(t, c0d2) –
породжуючий розв’язок з векторною константою cd2 = c0d2 ∈ Rd2 , не-
обхiдно, щоб константа c0d2 була дiйсним коренем системи рiвнянь
для породжуючих констант (10), (11) i достатньо, щоб ця констан-
та c0d2 була простим коренем системи (10), (11).

За вiдсутностi крайової умови (9), тобто у випадку слабконелiнiй-
ного iнтегрального рiвняння типу Гамерштейна (8), у пiдроздiлi 3.1
отримано необхiднi та достатнi умови iснування розв’язку та встанов-
лено зв’язок мiж цими умовами, якi є частковими випадками теорем
3.2.2-3.2.5.
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У пiдроздiлi 3.3 отримано необхiдну та достатню умови iснування
розв’язку слабконелiнiйної системи iнтегро-диференцiальних рiвнянь

ẋ(t)− Φ̃(t)

b∫
a

[A(s)x(s) +B(s)ẋ(s)]ds =

= f(t) + ε

b∫
a

K(t, s)Z(x(s, ε), s, ε)ds

(12)

з iмпульсною дiєю у фiксованi моменти часу

∆Eix|t=τi = Mix(τi − 0) + γi + εJ1(x(·, ε), ε), (13)

t 6= τi, t ∈ [a, b], τi ∈ (a, b), i = 1, 2, ..., p

та крайовою умовою

Sx(·) = α+ εJ2(x(·, ε), ε), α ∈ Rq. (14)

Умови (13), (14) еквiвалентнi умовi

Lx(·) = δ + εJ(x(·, ε), ε) ∈ Rk+q, (15)

де

L =
[
ϕ
S

]
, δ =

[
γ
α

]
, J(x(·, ε), ε) =

[
J1(x(·, ε), ε)
J2(x(·, ε), ε)

]
.

Припускаємо, що розв’язок

x(·, ε) ∈ D2([a, b] \ {τi}I), ẋ(·, ε) ∈ L2[a, b], x(t, ·) ∈ C(0, ε0],

слабконелiнiйної iмпульсної крайової задачi (12), (15) при ε = 0 пере-
творюється у розв’язок породжуючої крайової задачi

ẋ(t)− Φ̃(t)

b∫
a

[
A(s)x(s) +B(s)ẋ(s)

]
ds = f(t), (16)

Lx(·) = δ ∈ Rk+q. (17)

Розв’язок задачi (16), (17) будемо називати породжуючим розв’язком
задачi (12)-(14).

Тут A(t), B(t), Φ̃(t) — (m × n), (m × n), (n ×m) - вимiрнi матрицi,
компоненти яких належать простору L2[a, b]; вектор-стовпчики матри-
цi Φ̃(t) лiнiйно-незалежнi на [a, b], f(t) — n-вимiрна вектор-функцiя з
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L2[a, b]; Ei,Mi — (ki × n)-вимiрнi матрицi, γi — ki-вимiрний вектор-
стовпчик констант; S — обмежений лiнiйний векторний функцiонал,
визначений в D2[a, b], S = col(S1, S2, S3, ..., Sq) : D2[a, b] → Rq; нелiнiй-
на вектор-функцiя Z(x(t, ε), t, ε) така ж, як було визначено в пiдроздiлi
3.1; J1(x(·, ε), ε), J2(x(·, ε), ε) – нелiнiйнi обмеженi, вiдповiдно, p, q - ви-
мiрнi вектор-функцiонали, неперервно диференцiйовнi по x у розумiннi
Фреше i неперервнi по ε в околi породжуючого розв’язку.

Теорема 3.3.2 (Необхiдна умова)Нехай слабконелiнiйна iмпульс-
на крайова задача (12)–(14) має розв’язок x = x(t, ε) :

x(·, ε) ∈ D2([a, b] \ {τi}I), ẋ(·, ε) ∈ L2[a, b], x(t, ·) ∈ C(0, ε0],

який при ε = 0 перетворюється у породжуючий розв’язок x0(t, cr) з
векторною константою cr = c0r (r = m + n − rankD − rankQ). То-
дi константа c0r обов’язково повинна бути дiйсним коренем системи
рiвнянь для породжуючих констант

PD∗
d1

b∫
a

[
A(s)

s∫
a

b∫
a

K(τ, s)Z(x0(s, c0r), s, 0)dsdτ+

+B(s)

b∫
a

K(s, τ)Z(x0(τ, c0r), τ, 0)dτ

]
ds = 0,

(18)

PQ∗
d2

{
J(x0(·, c0r), 0)− L

( ·∫
a

b∫
a

K(τ, s)Z(x0(s, c0r), s, 0)dsdτ+

+Ψ0(·)D+

b∫
a

[
A(t)

t∫
a

b∫
a

K(τ, s)Z(x0(s, c0r), s, 0)dsdτ+

+B(t)

b∫
a

K(t, s)Z(x0(s, c0r), s, 0)ds

]
dt

)}
= 0,

(19)

d1 = m− rankD, d2 = k + q − rankQ.

Теорема 3.3.3 (Достатня умова) Нехай породжуюча крайова зада-
ча (16), (17), при виконаннi умов

PD∗
d1
b̃ = 0, PQ∗

d2
(δ − LF (·)) = 0,

має r-параметричну сiм’ю розв’язкiв x0(t, cr). Тодi для кожної дiйсної
векторної константи cr = c0r ∈ Rr, що задовольняє систему рiвнянь
для породжуючих констант (18), (19) та при виконаннi умови

rank B̃0 = d1 + d2, d1 + d2 6 r, (20)
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слабконелiнiйна крайова задача (12)–(14) має хоча б один розв’язок
x = x(t, ε), який при ε = 0 перетворюється у породжуючий розв’язок
x0(t, c0r) i визначається за допомогою збiжного iтерацiйного процесу

yk+1(t, ε) = Xr(t)ck + ȳk+1(t, ε),

ck = B̃+
0

 −PD∗
d1

b∫
a

[
A(s)ẽk2(s, ε) +B(s)ek2(s, ε)

]
ds

−PQ∗
d2

{
L1ȳk(·, ε) +R1(yk(·, ε), ·, ε)− LF 3

k (·, ε)
}
 ,

ȳk+1(t, ε) = εΨ0(t)PDr1
Q+
{
J(x0(·, c0r)) + L1yk(·, ε) +R1(yk(·, ε), ε)−

−LFk(·, ε)
}

+ Fk(t, ε)

та формулою xk(t, ε) = x0(t, c0r) + yk(t, ε), (k = 0, 1, 2, ...).

Тут ((d1 + d2)× r)-вимiрна матриця B̃0 визначається формулою

B̃0 =

 PD∗
d1

b∫
a

[
A(s)h̃1(s) +B(s)h1(s)

]
ds

PQ∗
d2

{
L1Xr(·)− LF 1

0 (·)
}

 ,
B̃+

0 – псевдообернена за Муром-Пенроузом до матрицi B̃0 матриця.
Теорема 3.3.4 (Зв’язок мiж необхiдною та достатньою умо-

вами) Для того, щоб слабконелiнiйна крайова задача для системи
iнтегро-диференцiальних рiвнянь (12)–(14) мала розв’язок x = x(t, ε)
необхiдно, щоб константа c0r була дiйсним коренем системи рiвнянь
для породжуючих констант (18), (19) i достатньо, щоб виконувалася
умова (20).

Бiльше того, якщо d1 +d2 = r, умова (20) означає, що cr = c0r ∈ Rr
є простим коренем системи рiвнянь для породжуючих
констант (18), (19).

У четвертому роздiлi дисертацiйної роботи розглянуто крайовi
задачi для лiнiйних iнтегральних рiвнянь типу Фредгольма з керуван-
ням.

У пiдроздiлi 4.1 отримано необхiднi та достатнi умови iснування
розв’язку крайової задачi для лiнiйного iнтегрального рiвняння типу
Фредгольма з постiйним керуванням

x(t)−
b∫
a

K(t, s)x(s)ds = f(t) +

b∫
a

K1(t, s)x(s)ds · u, (21)

Sx(·) = α+ Jx(·)u, (22)
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у припущеннi, що породжуюча крайова задача, тобто задача (1), (2), є
незавжди розв’язною.

Ядра K(t, s), K1(t, s), функцiя f(t), функцiонали S та J , вектор α –
вiдомi i такi ж, як було визначено в пiдроздiлах 2.1 та 2.3, а функцiю
x ∈ L2[a, b] та керування u ∈ R – потрiбно визначити.

Для крайової задачi (21), (22) отримано наступний критерiй розв’яз-
ностi.

Теорема 4.1.4 Нехай крайова задача без керування (1), (2) є не-
розв’язною. Тодi, якщо виконуються умови

PΘ∗
r1
% = 0, PΛ∗

r
(g + Λ1Θ+%) = 0,

PQ∗
d1

(α−WΛ+g + (W1 −WΛ+Λ1)Θ+%) = 0,

то один iз розв’язкiв крайової задачi (21), (22) буде мати вигляд

x(t) = Φ(t)(Λ+(g+ Λ1Θ+%) +PΛrQ
+(α−WΛ+g+ (W1−WΛ+Λ1)Θ+%)),

а за умови
PF∗Θ+% = 0

керування u визначатиметься формулою

u = F+Θ+%.

Якщо виконуються умови

PΘ = 0, PΛr
PQd2

= 0, PF = 0,

то розв’язок {x(t), u} задачi (21), (22) буде єдиним.

Тут Θ =

[
PΛ∗

r
Λ1

PQ∗
d1

(W1 −WΛ+Λ1)

]
, % = −

[
PΛ∗

r
g

PQ∗
d1

(α−WΛ+g)

]
,

F = Λ+(g + Λ1Θ+%) + PΛr
Q+(α − WΛ+g + (W1 − WΛ+Λ1)Θ+%), PF

(PF∗) – матриця-ортопроектор на ядро (коядро) матрицi F , PΘ – мат-
риця-ортопроектор на ядро матрицi Θ, PΘ∗

r1
– матриця, яка складаєть-

ся iз повної системи r1 лiнiйно-незалежних рядкiв матрицi PΘ∗ , що є
ортопроектором на коядро матрицi Θ, F+ та Θ+ – псевдооберненi за
Муром-Пенроузом до матриць F та Θ, вiдповiдно, матрицi.

За вiдсутностi крайової умови (22), тобто для лiнiйного iнтеграль-
ного рiвняння типу Фредгольма з керуванням (21), отримано анало-
гiчний до теореми 4.1.4 критерiй розв’язностi iнтегрального рiвняння
(21) з вiдповiдними спрощеннями.

У пiдроздiлi 4.2 знайдено необхiднi та достатнi умови iснування
розв’язку крайової задачi для лiнiйного iнтегрального рiвняння типу
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Фредгольма зi змiнним керуванням

x(t)−
b∫
a

K(t, s)x(s)ds = f(t) +

b∫
a

K1(t, s)u(s)ds, (23)

Sx(·) = α+ Ju(·), (24)
у припущеннi, що породжуюча крайова задача, тобто задача (1), (2), є
незавжди розв’язною.

Ядра K(t, s), K1(t, s), функцiя f(t), функцiонали S та J , вектор α –
вiдомi i такi ж, як було визначено в пiдроздiлах 2.1 та 2.3, а функцiю
x ∈ L2[a, b] та керування u ∈ L2[a, b] – потрiбно визначити.

Для крайової задачi (23), (24) отримано наступний критерiй розв’яз-
ностi.

Теорема 4.2.4 Нехай крайова задача без керування (1), (2) є не-
розв’язною. Тодi, якщо виконуються умови

PΘ∗
r1
% = 0, PΛ∗

r
(g + Λ1Θ+%) = 0,

PQ∗
d1

(α−WΛ+g + (W1 −WΛ+Λ1)Θ+%) = 0,

то крайова задача (23), (24) з керуванням буде мати хоча б один
розв’язок вигляду {x(t), u(t)}

x(t) = Φ(t)(PΛr
PQd2

cd2 + Λ+(g + Λ1Θ+%)+

+PΛrQ
+(α−WΛ+g + (W1 −WΛ+Λ1)Θ+%)),

u(t) = Φ(t)(PΘc+ Θ+%).

За додаткових умов

PΘ = 0, PΛrPQd2
= 0,

розв’язок {x(t), u(t)} крайової задачi (23), (24) буде єдиним.
За вiдсутностi крайової умови (24), тобто для лiнiйного iнтеграль-

ного рiвняння типу Фредгольма з керуванням (23), отримано анало-
гiчний до теореми 4.2.4 критерiй розв’язностi iнтегрального рiвняння
(23) з вiдповiдними спрощеннями.

ВИСНОВКИ
— Знайдено умови iснування та загальний вигляд розв’язку лiнiй-

ної нетерової крайової задачi для iнтегрального рiвняння типу
Фредгольма, ядро якого є невиродженим. Встановлено критерiй
розв’язностi слабкозбуреної крайової задачi для лiнiйного iнтег-
рального рiвняння типу Фредгольма, у припущеннi, що вiдпо-
вiдна породжуюча задача є нерозв’язною. Побудовано загаль-
ний вигляд розв’язку такої задачi у виглядi частини ряду з син-
гулярнiстю, який збiгається при фiксованому, достаньо малому
параметрi.
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— Встановлено необхiднi та достатнi умови iснування розв’язкiв
нетерових крайових задач для слабконелiнiйного iнтегрального
рiвняння типу Гамерштейна та слабконелiнiйної системи iнтегро-
диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у фiксованi момен-
ти часу. Побудовано рiвняння для породжуючих констант та
встановлено зв’язок мiж необхiдними та достатнiми умовами.
Запропоновано iтерацiйнi схеми побудови наближених розв’яз-
кiв. Для iнтегрального рiвняння типу Гамерштейна розглянуто
випадок iнтегрального оператора з невиродженим ядром.

— Знайдено необхiднi та достатнi умови iснування розв’язку не-
терової крайової задачi для лiнiйного iнтегрального рiвняння
типу Фредгольма з керуванням, за умови, що задача без керу-
вання є нерозв’язною. Розглянуто випадки змiнного та сталого
керувань.
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Дисертацiя присвячена знаходженню умов iснування та побудовi
розв’язкiв нетерових крайових задач для лiнiйних iнтегральних рiв-
нянь типу Фредгольма, слабконелiнiйних iнтегральних рiвнянь типу
Гамерштейна, слабконелiнiйних систем iнтегро-диференцiальних рiв-
нянь з iмпульсною дiєю та крайових задач для лiнiйних iнтегральних
рiвнянь типу Фредгольма з керуванням.

Встановлено критерiї iснування розв’язкiв нетерових крайових за-
дач для лiнiйного iнтегрального рiвняння та лiнiйного слабкозбуреного
iнтегрального рiвняння типу Фредгольма, ядра яких є невироджени-
ми. У випадку лiнiйної слабкозбуреної крайової задачi, в припущеннi,
що породжуюча задача не має розв’язку, побудовано представлення
розв’язку у виглядi частини степеневого ряду з сингулярнiстю, який
збiгається при фiксованому, достатньо малому параметрi.

Дослiджено нетерову крайову задачу для системи iнтегро-диферен-
цiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю у фiксованi моменти часу та не-
терову крайову задачу для слабконелiнiйного iнтегрального рiвняння
типу Гамерштейна. Встановлено необхiднi та достатнi умови iснування
розв’язкiв таких задач. Побудовано рiвняння для породжуючих конс-
тант та встановлено зв’язок мiж необхiдними та достатнiми умовами.
Запропоновано iтерацiйнi схеми побудови їх наближених розв’язкiв.

Дослiджено крайову задачу для лiнiйного iнтегрального рiвняння
типу Фредгольма з керуванням. Розглядається випадок, коли пород-
жуюча крайова задача без керування є розв’язною не при всiх неод-
норiдностях. Встановлено умови, при яких вводячи керування в праву
частину породжуючої задачi, отримана крайова задача стає розв’яз-
ною.

Ключовi слова: лiнiйне iнтегральне рiвняння типу Фредгольма, слаб-
конелiнiйне iнтегральне рiвняння типу Гамерштейна, система iнтегро-
диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю, псевдообернений за Му-
ром-Пенроузом оператор, рiвняння для породжуючих констант, керу-
вання, метод Вiшика-Люстерника, метод простих iтерацiй.
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Козлова Н.А. Нетеровы краевые задачи для интегральных

и интегро-дифференциальных уравнений. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-ма-

тематических наук по специальности 01.01.02 — дифференциальные
уравнения. Киевский национальный университет имени Тараса Шев-
ченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017.

Диссертация посвящена исследованию конструктивных методов по-
строения решений нетеровых краевых задач для линейных интеграль-
ных уравнений типа Фредгольма, слабонелинейных интегральных урав-
нений типа Гаммерштейна, слабонелинейных систем интегро-диффе-
ренциальных уравнений с импульсным воздействием, а также линей-
ных интегральных уравнений типа Фредгольма с управлением.
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Используя теорию псевдообратных по Муру-Пенроузу операторов,
доказана нетеровость краевой задачи для линейного интегрального
уравнения типа Фредгольма с невырожденным ядром в пространстве
L2[a, b]. Опираясь на переход от исходной задачи к эквивалентному
операторному уравнению в пространстве `2, установлен критерий су-
ществования решений поставленной задачи. Рассмотрены критический
(резонансный) и некритический (нерезонансный) случаи.

Найдены необходимые и достаточные условия разрешимости
слабовозмущенной краевой задачи для интегрального уравнения ти-
па Фредгольма, при условии, что порождающая задача не является
разрешимой. Используя метод Вишика-Люстерника, построен общий
вид решения рассматриваемой задачи в виде части степенного ряда с
сингулярностью, сходящегося при фиксированном, достаточно малом
параметре.

Исследовано вопрос о разветвлении решений нетеровой краевой за-
дачи для слабонелинейного интегрального уравнения типа Гаммерш-
тейна. Построено уравнение для порождающих констант и установле-
ны необходимые условия существования решения поставленной задачи.
Получены достаточные условия существования решений. Установлена
связь между необходимыми и достаточными условиями. Предложена
итерационная схема построения приближенных решений поставленной
задачи.

Рассмотрено нетерову краевую задачу для системы интегро-диф-
ференциальных уравнений с импульсным воздействием в фиксирован-
ные моменты времени. Показано, что слабонелинейную импульсную
краевую задачу можно исследовать, рассматривая ее как внутреннюю
краевую задачу (interface BVP). Получены необходимые и достаточные
условия существования решений такой задачи, а также установлена
связь между этими условиями. Предложен алгоритм отыскания реше-
ний поставленной задачи.

Исследовано краевую задачу для линейного интегрального уравне-
ния типа Фредгольма с управлением. Рассматрен случай, когда порож-
дающая краевая задача является разрешимой не при всех неоднород-
ностях. Установлены необходимые и достаточные условия, при кото-
рых, вводя управление в правую часть порождающей краевой задачи,
полученная краевая задача становится разрешимой. Построен явный
вид таких управлений. Получены критерии существования решений
поставленной задачи, в случае постоянного и переменнного управле-
ний.

Приведённые в диссертационной работе теоретические результаты
проилюстрированы на конкретных примерах.

Ключевые слова: линейное интегральное уравнение типа Фредголь-
ма, слабонелинейное интегральное уравнение типа Гаммерштейна, сис-
тема интегро-дифференциальных уравнений с импульсным воздейст-
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вием, псевдообратный по Муру-Пенроузу оператор, уравнение для по-
рождающих констант, управление, метод Вишика-Люстерника, метод
простых итераций.

ABSTRACT
Kozlova N. O. Fredholm boundary-value problems for integral

and integro-differential equations. – Manuscript.
The thesis is presented for the scientific degree of the candidate of
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Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and
Science of Ukraine, Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to finding the conditions for the existence and
to construction of solutions of the Fredholm boundary-value problems for
linear integral equations of Fredholm type, for the weakly nonlinear integral
equations of Hammerstein type, for the weakly nonlinear systems of integro-
differential equations with impulsive action and for linear integral equations
of the Fredholm type with control.

The criteria for the existence of solutions of Fredholm boundary-value
problems for a linear integral equation and a linear weakly perturbed
integral equation of the Fredholm type, whose kernels are nondegenerate,
are established. In the case of a linear weakly perturbed boundary-value
problem, under the assumption that the generating boundary-value problem
doesn’t have a solution, a general form of the solution is constructed as part
of the power series with singularity, which coincides with a fixed, sufficiently
small parameter.

The Fredholm boundary-value problem for a system of integrodiffe-
rential equations with impulsive action at fixed points of time and the
Fredholm boundary-value problem for a weakly nonlinear integral equati-
on of Hammerstein type has been investigated. Necessary and sufficient
conditions for the existence of solutions of such problems have been obtai-
ned. The equation for generating constants has been constructed and the
connection between necessary and sufficient conditions has been establis-
hed. The iterative procedure of constructing their approximate solutions
has been proposed.

The boundary-value problem for a linear integral equation of Fredholm
type with control has been investigated. The case, when the generating
boundary-value problem without control is unsolvable, has been considered.
Conditions, when introducing control to the right-hand side of the genera-
ting problem, the obtained boundary-value problem becomes solvable, have
been established.

Key words: linear Fredholm integral equation, the weakly nonlinear
integral equation of Hammerstein type, the system of integrodifferential
equations with impulsive action, Moore-Penrose pseudoinverse operator,
the equation for generating constants, control, Vishik-Lyusternik method,
a method of simple iteration.


